
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku mezi smluvními stranami

Adresa: Kostelec ti Holešova č.p. 58
768 43 Kostelec u Holešova

lČ: 00287342
DIČ CZ 00287342
Zastoupené starostkou RNDr Marcela Pospišíliková
Bankovní spojení: 1483094359/0800

jako kupující a též zadavatel
dále v textu jen :kupujici“ nebo zadavatel

a

Obchodní společnost: Roman Gahura
Sídlo: Včelín 1061 Hulín 76824
Č, 67525423

DIČ: CZ7909264396
Zastoupená Roman Gahura
Bankovni spojeni. 0600
číslo bankovniho účtu 1485938359

!ako prodávajici
dáe v textu jen „prodavajici

I. Úvodní ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízeni k zakázce s názvem „Kamerový
systém, Obec Kostelec u Holešova (dále jen „zakázka).

II. Předmět koupě

1 Prodávajici se zavazu;e. že za podminek v této smlouvě uvedených, dodá v rámci zakázky
‚Kamerový systém. Obec Kostelec u Holešova‘ kupujícímu zboží a služby dle rozsahu
položkového rozpočtu, který tvoři přílohu č. 1 této smlouvy.

Součástí dodávky je zejména doprava, instalace a zprovoznění všech dodaných zařízení.

Veškeré prodávané zboží bude nové, nerepasované.

2 Prodávající se zavazuje zajistit technickou podporu, pravidelné funkční prohlídky a revize
dodaných systému a zařízeni v následujícím rozsahu

a) 1 echn;cká podpora zahrnuje:
• Zajištěni hot-line služby na servisním tel Čísle 777 063 956: pro případ řešeni

technických problému. ato v pracovní dny v době od 8.00 do 16:00
• poskytnutí doby odezvy na vzniklou poruchu do 24 hodin od nahlášeni poruchy

na servisním tel. čísle nebo emailem na emailovou adresu:rg-systemrg
system.cz ‚ a to v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00

3 Dodávka bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisu, zadání
zakázky a podmínek vztahujících se k předmětu koupě



4. Předmět koupě bude realizován na základě těchto podmínek:
Dodržení technologických postupů práce, její kvality. Smluvni strany prohlašují, že předmět
smlouvy není plněním nemožným. a že dohodu uzavřeli po pečlivém zvážení všech
možných důsledku.

III. Místo plněni

Místo plněni: Obec Kostelec u Holešova

IV. Cena plněni

1. Cena za předmět plněni je stanovena na základě cenové nabídky prodávajiciho
a položkového rozpočtu, který tvoři (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy a je
v něm zahrnuta montáž, doprava, zprovoznění zařízeni a veškeré práce potřebné pro
realizaci předmětu plněni bez vad, nezbytných k chodu systému a záručního servisu.

Cena za předmět plněni čini:

Bez DPH 492 127,- Kč
DPH 21% 103 346,67,- Kč
včetně DPH 595 473,67,- Kč

(slovy: pětsetdevadesátpěttisicčtyřistasedmdesáttři korun
českých šedesátsedm haléřů)

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky a jiné náklady
nezbytné pro řádné a úplné zhotoveni díla. Zahrnuje také záruční servis v záruční době

3. Vyskytne-li se v pruběhu realizace předmětu koupě objektivní potřeba provedení praci
nebo dodávek nad rámec sjednaných touto smlouvou, je prodávajíci tuto skutečnost
povinen oznámit kupujícímu. Kupující zváží nutnost provedeni takových prací, dodávek
a uzavření dodatku k této smlouvě upravujiciho předmět koupě a jeho cenu. Před
uzavřením dodatku není prodávající oprávněn práce nebo dodávky nad rámec sjednaný
smlouvou provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich úhradu. Dodatek smlouvy
musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele
i objednatele.

V. Termin plněni

1. Zahájení plněni: do 5 dnu po podpisu smlouvy
2. Kompletní provedeni dodávky: nejpozději do 25 5. 2020

Prodávající vyzve technického zástupce kupujícího k převzetí předmětu koupě
telefonicky 3 pracovní dny před předáním předmětu smlouvy

3 Po provedeni montáže, odzkoušeni předmětu koupě a seznámeni s jeho obsluhou
vyhotovi prodávající předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvnich stran

4 Termín zahájeni odstranění vad v rámci záručního servisu 24 hodin od vyrozuměni
kupujícím. Nahlášeni závady bude provedeno telefonicky na číslo uvedené v Čl II odst
2 a)



Vl. Platební podmínky

1 Zálohy nejsou přípustné.

2. Úhraoa za plněni dle této smlouvy bude provedena na základě daňového dokladu
(faktury) Přílohou faktury bude soupis dodávek a prací odsouhlasený kupujícím.

a) Částka dle Čl. IV. odst. 1 ve výši 492 127,-Kč bez DPH bude uhrazena na
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po předáni a převzetí řádně
dokončené dodávky bez vad a nedodělku (viz předávací protokol).

3. Lhuta splatnosti faktury je 30 dnu Od doručeni kupujicimu. Stejný termín splatnosti platí
pro druhou smluvní stranu i kupujícího při placení jiných plateb (např. smluvních pokut
apod

4 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb. v platném zněni
a zákonem č 23512004 Sb o dani z přidané hodnoty v platném zněni. Kromě těchto
náležtosti musí faktura obsahovat i tyto údaje:

• předmět plněni a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze
odkaz na číslo uzavřené smlouvy)

• vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila

5 V případě, že prodávající vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje
chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je kupující oprávněn
vadnou fakturu před uplynutím lhuty vrátit prodávajícímu bez zaplaceni k provedeni
opravy Ve vrácené faktuře vyznačí duvod vráceni Prodávající provede opravu
vystavením nové faktury

6. Vrátí-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet púvodni lhuta
splatnosti a celá lhuza běž opět ode dne doručeni nově vystaveného dokladu.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesláni příslušné částky z účtu.

VII. Smluvní pokuty

V případě, že prodávající nedodrží doby plnění sjednané v této smlouvě v či. 5, uhradí
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu plněni (vč. DPH) za
každý i započatý den prodleni.

2 V případě prodleni kupujíciho s placením faktury. uhradí prodávajícímu smluvní pokutu
ve výši O 05% z celkové ceny dila (vč. DPH) za každý i započatý den prodleni.

3 Pokud prodávající nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je
kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý
započatý týden prodleni s odstraněním závady.

VIII. Závazky prodávajícího

1 Prodávající splňuje odborné předpoklady pro řádné poskytnuti všech plnění, ke kterým
se v této smlouvě zavázal

2 V případě, že prodávající pověří provedením plněni dle této smlouvy nebo jeho části
jinou osobu, má prodávající odpovědnost jako by jej provedl sám.



3. Kupující je oprávněn kontrolovat průběh prací a dodávek, které jsou předmětem koupě.
Zjisti-Ii. že prodávající provádí práce v rozporu se svými povinnostmi. je oprávněn
požadovat, aby prodávajici odstranil vady vzniklé špatným postupem realizovaných
prací a to na svůj náklad a dále postupoval správným způsobem.

4. Zjisti-li prodávající při provádění předmětu koupě skryté překážky bránici řádnému
provedeni předmětu plnění. je povinen to bez odkladu oznámit kupujícímu a navrhnout
mu další postup. Prodávajicí je povinen bez odkladu upozornit kupujiciho na připadnou
nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

5. Prodávajicí je povinen na své náklady provedené práce zabezpečit před poškozením
a krádeží až do doby předáni díla jako celku kupujícímu.

6. Prodávající se zavazuje, že po ukončeni dodávky vyzve kupujícího k prověřeni
předmětu plněni, zda je předmět plněni proveden řádně, tj v plném rozsahu s touto
smlouvou. Nedokončenou dodávku nebo její část není kupující povinen převzít

IX. Vlastnictvi a nebezpečí škody

1. Vlastnikem předmětu koupě je prodávající až do okamžiku kompletního předáni
předmětu koupě kupujícímu

2. Odpovědnost za škodu na předmětu koupě nebo jeho části nese prodávající v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí předmětu koupě bez vad.

3. Prodávajici je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejich
zmírněni.

X. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

1. Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá požadavkum kupujícího či nemá vlastnosti
uvedené v této smlouvě, zákoně nebo vlastnosti obvyklé

2. Prodávající se zavazuje počinat si při realizaci předmětu koupě tak, aby nezpusobil
škodu kupujícímu ani třetím osobám. Skody vzniklé a zaviněné prodávajícím kupujícímu
nebo třetím osobám se zavazuje prodávající odstranit na své náklady nebo uhradit.

3. Prodávající odpovídá za vady na předmětu koupě, které se vyskytly v záruční době.

4. Záruční doba na předmět koupě je 24 měsicu od protokolárního předáni předmětu
koupě.

5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí předmětu koupě bez vad
a nedodělků.

6. Za vady v době záruční huty nelze považovat ty kterě byly zpusobeny zásahem
objednatele, popř. třetích osob, neodvratitelnou událostí nebo běžným opotřebením

7. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu
po jejich zjištěni. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno. jak se projevuji
Jakmile kupující odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné
odstraněni závady.

B Prodávajici započne s odstraněním vady na vlastní náklady nejpozději do 24 hodin ode



dne písemného doručeni oznámeni. Vada bude odstraněna nejpozději do deseti dnU od
započetl prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Kupující je povinen umožnit prodávajicimu odstraněni vady.

Xl. Závěrečná ustanovení

1 Na vztahy neupravené v této smlouvě se použiji příslušná ustanoveni občanského
zákoníku.

2. Obě smluvni strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že je
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vule, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na dukaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran pod text smlouvy své podpisy.

3. Prodávající nemuže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třeti osobě.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatku, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká zejména k rozšířeni rozsahu
předmětu koupě nad rámec této smlouvy. Změna nebo doplněni smlouvy jsou nezbytnou
podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny

5. Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech. z nichž dva obdrží kupující a jeden
prodávající

Přílohy:
• Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Kosteleci u Holešova dne : 30.3 2020

OBEC Kostelec man Gah r -

RG-SVST M
724 184 620 Včelín losi, 7a, ilrii

/7 Č:574j,(6g9,2íJ,(.
J I.

Kupujici Prodávající /
RNDr. Marcela Pospištliková Roman Gahura

I<



montáž - servis — prodej
počítače, alarmy, kamerové a docházkové systémy
elektromontáže silno/slabo proud
velkoformátový tisk/polep automobilů

Holešovská 753, Hulín 768 24
teL: 777 063 956, 775 526 277

email: rg-systémseznam.cz
www.rg-system.cz

Přiloha č.1 ke Kupní Smlouvě

Pořadi Popis Cena MJ sleva 20 Počet MJ

4M31 36060P Kamera IR kompaktní exteriérová barevná dayi night s
1 mechanickým IR filtrem. IR led dosvit Born 5 838,00 7,00

2 Montážní krabice HAL4 855.00 7.00

3 kab 412-8147es spul 2680,00 2.00

4 Držák na stěnu % 7,00

5 PoE mj. 100/1 000 inst. 4 850 .00 4,00

6 Patch kabel lm 25,00 15,00

8 SRV FJ Xean na 32i + ndows server 2016 + 8TB + inst. 55 577,00 4,00

A

1 9 600 vč. přislušenstvi It 12 000,00 4,00

10 Listy PVC 20 Ix bal + trubky 3 000.00 1,00

II Router MK3 natífir.+ inst “%p 1 730,00 4.00

12 ZáIožni zdroj 1400VA 3 777,00 4,00

13 Licence 6-6 42 555,00 1,00

4 14 \PIašina3 7 000.00 1.00

15 Drobny materiál 1 500.00 1.00

%

Materiál: 427 127,- bez DPH

Montáž ( natažení kabelů, zapojení, instalace kamery, videoserveru, instalace
Bez DPH

do síťe testování zaškoleni) 65 000,-

Cena celkem: 492 127,- bez DPH



i;ii1ti‘í‘i i úl
montáž - servis — prodej
počítače, alarmy, kamerové a docházkové systémy
elektromontáže silno/slabo proud
velkoformátový tisk/polep automobilů

Karlovice Hasičárna 2x Kamera

Holešovská 753, Hulín 768 24
teL 777 063 956, 775 526 277

email: rg-systémseznam.cz
www.rg-system.cz

Kostelec u Holešova Hasičárna lX kamera



montáž - servis — prodej
počitače, alarmy, kamerové a docházkové systémy
elektromontáže silno/slabo proud
velkoformátový tisk/polep automobilů

Kostelec u Holešova MŠ 2x kamera

Holešovská 753, Hulín 768 24
tel: 777 063 956, 775 526 277

email: rg-systémseznam.cz
www.rp-system.cz

R
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Kostelec u Holešova TJ-SOKOL 2x kamera


